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Co se děje? Regionální organizace SKIP 08 Východní Čechy hlásí

Kateřina Hubertová

Začala jsem psát informační článek do zpravodaje a hned u první věty jsem se zarazila. My, členové Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků České republiky, automaticky hovoříme o našem „Skipu“, považujeme se za „skipáky“ a 

neuvažujeme o tom, že někdo nerozumí… Skippy byl kdysi populární klokan v australském televizním seriálu. „Skipáci“ 

ale nejsou členové jeho fanklubu! ;) Promiňte mi tu lacinou nahrávku, ale doma mne s tím často zlobívali. ;)

SKIP ČR je profesní organizace knihovníků a lidí kolem knihoven, kteří se zajímají o vše právě kolem knihoven, knížek, 

vzdělávání atd., atd. … Pro bližší informace si zaskočte na http://www.skipcr.cz , protože vypsat všechny akce a 

aktivity „skipáků“ nelze ani krátce ani jednoduše. SKIP funguje na regionálním principu, proto geograficky do regionu 

08 Východní Čechy náleží kraj Královéhradecký, kraj Pardubický a část Kraje Vysočina.

V úterý 11. 3. 2014 proběhla ve víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové valná hromada SKIP 08. Sešlo se 

nás 65 „skipáků“. Valná hromada je věc sice potřebná, ale vlastně dost nudná záležitost. Musí se zkontrolovat 

hospodaření, shrnout rok uplynulý, probrat plán činnosti na rok právě začínající… Členové musí být o všem

informováni. Základem je dokonalá příprava. Vše musí odsypávat. Žádný zádrhel není povolen. Tuto nezáživnější část 

setkání tradičně oživí zprávy z Klubka dětských knihoven SKIP 08, prošpikované fotografiemi z akcí, nápady a tvůrčím 

přístupem. To už nuda opravdu není.

Součástí letošní valné bylo i regionální vyvrcholení soutěže Čtenářská rodina roku 2014 východních Čech. Losováním 

ze všech zaregistrovaných čtenářských rodin na území SKIP 08 byla slavnostně určena rodina, která SKIP 08 

zastupovala dále v celostátním poměřování Čtenářské rodiny 2014. Los nasměroval výhru do Chrudimi, k rodině 

Supukově, kterou nominovala Městská knihovna Chrudim. SKIP ČR ve spolupráci s partnery Skanska, McDonald´s a 

dalšími věnovala této rodině elektronickou čtečku Amazon Kindle s předplaceným kreditem na stažení knih z 

internetového knihkupectví a SKIP 08 poukázku na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger v hodnotě 500 Kč. O tom, 

jak se ceny Supukovým předávaly, se můžete dočíst na webu SKIP 08 http://skip.knihovnahk.cz .

Ale to stále nebylo vše. Valná hromada pokračovala. Součástí programu byla i přednáška Mgr. Jany Polákové z Muzea 

romské kultury http://www.rommuz.cz/ v Brně s názvem Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí 

knihoven. Jak v knihovně, tak v soukromém životě se snad každý z nás už v životě dostal do situace, která se hroutila 

nemožnou komunikací s romskými spoluobčany. Zdánlivé naschvály, tvrdá slova, nedorozumění. Ale proč? Přednáška 

mnohé osvětlila. Nelze jednoduše romské chování posuzovat klasickýma evropskýma očima. Dozvěděli jsme se 

mnohé z historie Romů, o jejich zvycích, o tom, jak oni vidí a chápou svět. Lektorka byla úžasná a zanechala nám 

k dispozici texty o fungování romské rodiny a o komunikaci s Romy. Oba texty naleznete na webu Knihovny města 

Hradce Králové v sekci pro knihovníky http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/specifika-

komunikace-s-romy-s-ohledem-na-prostredi-knihoven. Materiály rovněž „visí“ na webu SKIP 08.

SKIP je organizace otevřená všem. Pokud chcete být taky „skipákem“, přihlášku najdete na výše zmiňovaných webech, 

nebo mi napište. Těším se na Vás! :-)
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